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 Príklady použitia parného čističa na jednotlivé povrchy  
 
1. Čistenie špár na obkladoch a dlažbách  

 použite úzku oceľovú kefku, výkon pary na maximum, čistite v smere pary s miernym tlakom na 
kefku so sklopením na ľavú a pravú stranu, následne špinu utrite alebo vysajte 

Pozor, oceľová kefka môže na bielej dlažbe urobiť tmavšie šmuhy, preto najprv 
vyskúšajte na malom kúsku. V prípade, že robí kefka tmavšie šmuhy, použite mosadznú 
alebo plastovú kefku 

 čistenie dlážky - na veľmi znečistenú použite malú oceľovú kefku, paru na maximum.Pre 
štandardné čistenie dlažby - veľkú oceľovú kefku, paru na maximum  

 pre jemné čistenie dlažby a umývanie - nástavec na podlahy s gumovou stierkou, paru na 
maximum, vysávanie na maximum  

Pozor, oceľová kefka môže na bielej dlažbe robiť tmavšie šmuhy, preto najprv 
vyskúšajte na malom kúsku. V prípade, že robí kefka tmavšie šmuhy, použite mosadznú 
alebo plastovú kefku 

 
2. Čistenie odpadov  

 použite nástavec na odpady a priložte na odpad, paru na maximum, upchajte utierkou prietokový 
otvor a nechajte pôsobiť paru cca 15s. Odpad bude vyčistený do vzdialenosti 8m  

 
3. Čistenie záchodu  

 spodok lemu splachovania - použite trysku s kovovým zakončením, paru na maximum 

 a "prestriekajte" spodok lemu splachovania pre odstránenie nánosov  

 pánty dosky - tryska s kovovým zakončením alebo predlžovacia tryska - prúdom pary uvoľníte 
nečistoty  

 
4. Plastový sprchový kút  

 plastová kefka, paru na maximum, miernym tlakom odstrániť nečistoty  

 zlé dostupné miesta - tryska s kovovým zakončením alebo predlžená tryska - "prestriekajte" 
znečistené miesta  

 
5. Umývadlo alebo drez  

 na keramické umývadlo medenú alebo plastovú kefku, na nerezový drez oceľovú kefku, para na 
maximum  

 okolie batérie - tryska s kovovým zakončením, plastovú kefku, para na maximum. Tam, kde sa 
nedostanete kefkou, stačí cez kovovú trysku prestriekať prúdom pary  

 
6. Nábytok, hladká koža  

 nástavec - trojuholníková kefka s vankúšikom a utierkou, para na maximum, utrieť znečistené 
miesta  

 kefka 60 mm konský vlas  
 
7. Vodný kameň  

 podľa materiálu zvoľte typ kefky, paru na maximum a prestriekajte vodný kameň s miernym tlakom 
na kefku 
 

8. Čistenie okien  

 paru na 1/3 výkonu, vysávač na maximum, rýchlym ťahom dole takou rýchlosťou, aby nestekala 
voda po okne a stihli ste ju odsávať. Spodok rámu následne pozdĺžne bez pary, len vysať zbytok 
vody  
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 nálepky na okne, rámoch či dverách - plastová kefka, paru na maximum. Odstránenie je za 5s. 
 pre čistenie rámov okien použite plastovú kefku, paru na maximum a miernym tlakom na kefku 

postupne očistiť rámy  

 nálepky na okne alebo lepidlo z nálepiek – plastovú kefku, paru na maximum a nechajte pôsobiť 
paru na lepidlo, kefkou odstráňte.  

 
9. Sporák, trúba a grily  

 malá oceľová alebo mosadzná kefka na smalt či nerez, paru na maximum, vysávanie použite na 
odstránenie hmly z pary pri čistení, aby ste dobre videli na miesto, ktoré čistíte  

POZOR - parou nikdy nečistite ovládače s popismi na sporáku alebo trúbe.  
 
10. Čalúnenie, stoličky, sedačky, silno znečistený koberec  

 nástavec na čalúnenie, para a vysávač na maximum, zapnúť vstrekovanie saponátu a čistiť 
pohybom nástavca k sebe, majte správny uhol, aby ste intenzívne odsávali vodu.  

 pre odstránenie veľmi znečistených miest - fľakov - priamy prúd pary cez kovovú trysku z 
niekoľkých uhlov, cca 10 mm vzdialenosť trysky od koberca, para na maximum  

 
11. Žuvačka  

 priame striekanie pary cez kovovú trysku pod žuvačku, žuvačka sa uvoľní - odlepí  
 
12. Radiátor  

 tryska s kovovým zakončením, para na maximum, prestriekať vnútrajšok radiátorov  

Pozor, pod radiátor dajte handru, špina bude stekať po radiátore dole na handru  
 
13. Vodovodné batérie  

 podľa povrchu batérie na nerez bez laku oceľovú alebo medenú kefku, na nerez s lakom plastovú 
kefku, para na maximum  

 
14. Nedostupné miesta  

 tryska s kovovým zakončením a priamym strekom pary prestriekať znečistené miesta, para na 
maximum  

 
15. Automobil  

 pro rôzne povrchy a čistenie použite rovnaké nástavce a kefky, ako je popísané vyššie  

 disky kolies - plastová kefka, paru na 50%  

 sedačky a čalúnenie - viď bod 10 - čalúnenie a koberce  

 neprístupné miesta - tryska s kovovým zakončením a prestriekať tlakom pary  

 motor - tlakom pary prestriekať znečistené a zamastené diely  

POZOR - paru nikdy nepoužívajte na elektroniku  
 
16. Lakované veci  

 použite výhradne plastovú kefku, nikdy nie mosadznú ani kovovú, došlo by k poškrabaniu farby.  

 na lakovanú podlahu (parkety, plávajúca podlaha) môžete použiť na čistenie parný čistič aj vysávač, 
nenechávajte však páru dlho pôsobiť na jedno miesto, došlo by k poškodeniu laku.  

 
Pre všetky ďalšie informácie a video ukážku využite náš e-shop www.aquapro-shop.sk a videa u 
jednotlivých parných čističov, kde máte názorne ukázane, ako parný čistič a jednotlivé typy čistenia 
povrchov realizovať.  
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